
 

 

Uchwała Nr  XXI /  133  /2011 

Rady Gminy  Gniezno 

z dnia  29 grudnia  2011 r. 
 

 

 w sprawie zatwierdzenia  planów  pracy na 2012 rok stałych  Komisji Rady Gminy Gniezno  
 

 

               Na podstawie art21 ust3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U.z 2001r. Nr 142 ,poz.1591 z 2002r.Nr 23, poz.220,Nr 62 ,poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 214, 

poz.1806, z 2003r. Nr 80 ,poz.717 i Nr 162,poz.1568 ,z 2004 Nr 153 poz.127,Nr 102 poz.105 ,Nr 116 

poz.1203,Nr 167 poz.1759 z 2005r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 

175poz.1457,Nr17poz.128,Nr181poz.1337z2007r.Nr48poz.327,Nr138poz.974,Nr173poz.1218z 

2008r,Nr 180 poz.1111,Nr 223 poz.1458 z 2009r,Nr 52 poz.420 i Nr 157,poz. 1241, z 2010r Nr 

28,poz.142 i poz.146,Nr 106, poz.675,Nr 40,poz.230 oraz z 2011 Nr 21,poz.113,Nr 117,poz.679,Nr 

134,poz.777 i Nr 217,poz. 1281) oraz w związku z§66 ust 1 Statutu Gminy Gniezno 

(Dz.Urz.Wojew.Welkop.z 2003r.  Nr 2 poz.31)  

uchwala się, co następuje: 

 

§1. Zatwierdzić  plany pracy następujących stałych Komisji  Rady Gminy Gniezno na 2012 rok   

 1. Komisji Budżetowo-Gospodarczej w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały 

  

  2. Komisji Oświaty w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Przewodniczącym komisji       

        wymienionych w §1 stałych komisji Rady Gminy. 

  

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. 

  

 

 

 

 

 
 

      Uzasadnienie. 

 

Stałe komisje Rady Gminy Gniezno zostały powołane uchwałą Nr II/6/2010 Rady  Gminy Gniezno z dnia 3 

grudnia 2010r. w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady 

Gminy Gniezno. 

Zgodnie z § 66 ust.1 Statutu Gminy Gniezno „Komisje stałe działają  zgodnie z rocznym planem pracy 

przedłożonym radzie”. 

Niniejsza uchwała zawiera tematykę posiedzeń  poszczególnych komisji  Rady Gminy Gniezno na rok 2012. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         

Załącznik 1  do Uchwały Nr XXI/133 /2011 

 

 

   Plan pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej w 2012 roku. 

1). Luty 

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – opinia komisji. 

 

2). Marzec   

   Zapoznanie się ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2011r. – wydanie opinii komisji 

 - kontrola sprawozdań z wydatków RB 28 S , o dochodach Rb-27 S 

- wyrażenie opinii w oparciu o przedłożone dokumenty 

 

3). Kwiecień – Maj  

 Zapoznanie się z opinią RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2011. 

Absolutorium dla Wójta 

Gospodarka paliwowa w OSP Gminy Gniezno 

Kontrola wyjazdów poza akcjami gaśniczymi 

  

4). Czerwiec 

Komisja wyjazdowa – ocena zaangażowania prowadzonych robót inwestycyjnych oraz  sporządzenie protokołu 

 

5). Wrzesień 

  Wykonanie budżetu za I półrocze, sprawdzenie ściągalności podatków za I półrocze 2012r. 

 - kontrola wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych za I półrocze 2012r. 

 

6). Październik 

Ogólne założenia do planu inwestycji na 2013r. 

- kontrola inwestycji zakończonych w 2012r. 

- kontrola wydatków na utrzymanie urzędu (wynagrodzenia, zakupy materiałowe i inwestycje). 

- wydanie opinii  o zadaniach planowanych do realizacji w 2013   

 

7). Listopad 

 

Propozycje zmian stawek podatkowych na 2013 

Terminowość i ilość zmian geodezyjnych wpływających do wymiaru podatków z Wydziału Geodezji Starostwa 

Powiatowego  

 

8). Grudzień 

- omówienie projektu budżetu na 2013r.  

- wprowadzenie zmian do projektu budżetu na  2013r. 

 

W uzasadnionych przypadkach komisja zastrzega sobie prawo dokonywania korekty planu. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/ 133 /2011 

 

 

 

   Plan pracy Komisji Oświaty w roku 2012r. 

 

1/. Styczeń – grudzień  

 - bieżące posiedzenia  Komisji w związku z planowanymi sesjami Rady Gminy plus sprawy 

nadzwyczajne 

 

2/. Kwiecień – czerwiec  

 - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011r. informacja skarbnika gminy na temat posiadanych 

przez gminę świetlic wiejskich i ich wyposażenia.  

 

3/.  Sierpień 

 - sprawozdanie z wykonania planu i budżetu Gminy za I półrocze – informacja Wójta o planowanych 

inwestycjach w świetlicach wiejskich i stopniu wykorzystania funduszu sołeckiego.  

 

4/. Wrzesień 

 

 - objazd placówek oświatowych i ocena ich przygotowania do nowego roku szkolnego : posiedzenie 

Komisji wspólnie z dyrektorami placówek oświatowych, celem ustalenia zadań i zakresu prac inwestycyjnych 

niezbędnych do realizacji w roku 2013 

 

5/. Październik, Listopad 

 - omówienie projektu budżetu na 2013rok: omówienie projektu podatków na 2013r. 

6/. Grudzień – podsumowanie prac Komisji w roku 2012 i zaplanowanie zadań na rok następny. 

 

W uzasadnionych sytuacjach Komisja zastrzega sobie prawo dokonywania korekty planu pracy. 


